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Het is tijd geworden voor een update over wat zich achter de schermen afspeelt. Met de
lente-equinox nog vers in ons geheugen en de mystieke uitlijning van planeten wordt de
Aarde meer dan ooit ondergedompeld in zeldzaam licht.

Mede door een gezamenlijke intentie zijn afgelopen weekend vele opvallende zaken
waargenomen in het Nederlandse luchtruim. Waar staan we momenteel?

De media worden primair gebruikt om de realiteit te kneden. Fictie krijgt aandacht, zoals
bijvoorbeeld de dood van Osama bin Laden, en realiteit wordt verhuld, zoals bijvoorbeeld de
brand
die nu woedt in de Fukushima kerncentrale.

Er zullen allicht nog enige bliksemafleiders worden bedacht om mensen in twijfel te brengen,
om mensen te verwarren. Laat je hierdoor niet afleiden en vertrouw op jezelf. De realiteit zoals
die ons wordt voorgeschoteld in de westerse wereld komt in de meeste gevallen totaal niet
overeen met de werkelijkheid. Bewustzijn in de lagere dimensies is gemakkelijk te manipuleren,
blijf daarom bij jezelf. Door contact te houden met jezelf, met je ziel, haak je in op de universele
waarheid en deze wordt je ingegeven door je gevoel, je intuïtie.

President Obama zou ons zeer graag willen vertellen wat hij weet, zou graag onthullingen doen,
maar het kan nog niet. Hij wordt nog teveel omringd door mensen van het oude regime die nog
veel invloed kunnen uitoefenen. Denk nog maar even wat er met John F. Kennedy is gebeurd
toen hij het UFO-fenomeen en de aanwezigheid van intelligente buitenaardsen onderzocht.
Inlichtingendiensten als de FBI, de NSA en de CIA hebben enkele documenten vrijgegeven,
maar dit is nog maar het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg.

Groepsmeditatie
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Op zondag wordt door mensen die bij Niburu de Schumann resonantie cursus hebben gevolgd
een groepsmeditatie gedaan. Gedachten en intenties worden gebundeld en men stemt zich op
elkaar af. Elke week wordt een bepaald onderwerp gekozen en aan de hand van remote
viewing worden de resultaten verkregen. Het leger doet hier in het geheim tests mee en het is
wetenschappelijk bewezen
dat het werkt.

Afgelopen weekend richtte de groep zich op de buitenaardse hulp. Men wilde graag dat de
schepen lieten zien of ze in staat waren door het energetische grid te komen. Dit heeft men
geweten. Objecten zijn gezien boven Soesterberg, Amsterdam, Barneveld en verschillende
plaatsen in het Noord-Nederland, soms tot tien op één avond. De objecten waren verrassend
laag aan de hemel te zien. Blauwe bollen, ‘sterren’ die ineens zeer fel werden en vervolgens
uitdoofden, verschijnselen die in een flits langskwamen, verdwenen en weer opnieuw
verschenen, enzovoorts.

Er is al enkele malen aangegeven dat de schepen zich vaker zullen gaan tonen zodat aardse
verklaringen op den duur niet meer opgaan en steeds minder mensen twijfelen. We hebben dit
onlangs gezien met het schip boven Saskatoon in Canada waarvan vergelijkbare exemplaren
in Drenthe zijn waargenomen en de
roterende schepen met
‘schijnwerpers’
die door
heel Nederland zijn gezien en die af en toe zeer laag bij de grond vlogen.

Grootschalige ontwaking

Na de lente-equinox en de start van de laatste golf van de Mayakalender op 9 maart
jongstleden zijn veel mensen met Niburu in aanraking gekomen. Ze voelen ineens dat ze iets
moeten gaan doen, een innerlijke drang, alsof ze gestuurd worden. Mensen ontwikkelen zich
ineens spiritueel en ondervinden dat ze onenigheid krijgen met bijvoorbeeld de gemeente over
het gevoerde beleid. De oude wereld verdwijnt langzamerhand van binnenuit. Steeds hoger
trillende lichtdeeltjes bereiken de Aarde vanuit alle hoeken van het universum en er is niets wat
dit kan stoppen. De mens mag individueel een keuze maken: opent zij haar ogen en accepteert
zij dit licht, of kiest zij ervoor om de ogen gesloten te houden en op hetzelfde niveau te blijven.
Het is een unieke kans. De keuze wordt vanwege de vrije wil echter altijd gehonoreerd. Tevens
is het van belang om 11-11-2011 in de gaten te houden en met name de effecten van deze
bijzondere datum.
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In een wanhopige poging het oude systeem te redden vindt momenteel een massale aanval
op edelmetalen plaats. Het is tijd om te vertrouwen op het grote plan en mee te gaan in de flow.
Niet laten afleiden door angst over wat er in de toekomst gebeurt. Angst werkt remmend en
blokkeert, het werkt als een virus. Het is tijd om de intentie te richten op de buitenaardse
aanwezigheid. Hoe meer we dit doen, hoe meer op grote schaal, hoe meer we de effecten gaan
zien. Het verspreidt zich vervolgens als een wervelwind van licht door het land.

Ze staan te trappelen om ons bij te staan. Lijkt het wel eens alsof iemand steeds op je schouder
tikt, of misschien op je been? Geef toestemming, ze willen graag contact maken maar mogen
geen inbreuk maken op de privacy. Zo is afgelopen weekend bijvoorbeeld telepathisch contact
gemeld met afgezanten van de ster Vega.

Eerste rij

Kinderen zijn onze toekomst. Ze mogen al openlijker praten over buitenaards leven op school.
Er worden door leerlingen van sommige scholen zelfs al presentaties gegeven over
nulpuntenergie. Zij staan door hun geopende derde oog en geactiveerde pijnappelklier al sterk
in contact met de kosmos.

Er gebeuren bijzondere zaken in ons kleine land. Mensen verbinden zich, staan klaar.
Sommigen weten het al tientallen jaren, anderen worden pas net wakker. Ieder zijn of haar
eigen plan. Revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van gezondheid worden gedeeld en de
interesse voor vrije energie neemt exponentieel toe. De wetenschap staat elke dag voor een
raadsel en oude modellen werken niet meer. Bewijsmateriaal wordt bedacht om oude
theorieën te ondersteunen en artsen krijgen steeds meer te maken met onverklaarbare
klachten.

De wereld verandert van een technologische samenleving gebaseerd op hebzucht en macht
naar een natuurlijke beschaving gebaseerd op vrede, liefde en eenheid en jij zit op de eerste rij!

"Truth is related to your ability to perceive it" - Carl Gustav Jung
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